Betend bahis sitesi
Betend bahis sitesi, bahis dünyasına hızlı ve güçlü bir giriş yaparak zirveye büyük adımlarla
tırmanmakta olan birkaç başarılı bahis sitesinden biridir. Curacao lisansı ile hizmet veren Betend’in
lisans numarası dünyanın en büyük ve bilinir bahis siteleri ile aynıdır. Canlı bahis, canlı casino, casino,
poker, sanal sporlar ve daha birçok kategoride hizmet veren canlı bahis sitesi Betend’e üye olmak için
bu yazımızı mutlaka okumalısınız.
Canlı Bahis
Pronet Gaming gibi dünyaca ünlü bir şirketten sağladığı alt yapı ile bahis severlere canlı bahis imkanı
sunan Betend, hizmet verdiği maç sayısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. En yüksek bahis oranları
arayışındaki kullanıcıların karşısına çıkan ilk sitelerden biri olan Betend’de futbol dışında,
basketboldan tenise, buz hokeyinden beyzbola kadar çok sayıda branşta canlı bahis oynayabilirsiniz.
Canlı bahis için müsabakaları kullanıcılar açısından çok daha kârlı ve heyecanlı bir hale getiren oranlar
onları Betend’e itmektedir. Canlı bahis üzerinden verilen oranlar, canlı maçlarda saniyelik değişimler
gösterirken Betend’de bu değişimler bahis severleri yormadan, açık ve anlaşılır bir şekilde
sunulmaktadır.
Casino ve Canlı Casino
Betend, tüm casino oyunlarında 20 yıllık dünyaca ünlü bir İsveç şirketi olan Netent (Net
Entertainment) ile birlikte çalışmaktadır. Bu kadar büyük bir şirketten hizmet alarak kendisini sürekli
geliştiren, kaliteli ve keyifli yeni oyunları hizmete sunan Betend böylelikle kullanıcıların hem güvenini
kazanmakta hem de casino oyunları konusunda gönüllerinde taht kurmaktadır.
Kaliteli grafik görselleri, direkt oyun imkanı, yüksek geri ödeme oranı, bol bonuslu, free spinli oyunları
kullanıcıları ile buluşturan Betend’de yaklaşık 200 çeşit casino ve canlı casino oyun çeşidi
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları herkes tarafından bilinen Blackjack, Roulette, Baccarat, Lucky7 gibi
oyunlardır. Bunların dışında Texas Holdem başta olmak üzere French Roulette, Magic Portals, Dead or
Alive ve benzeri çeşitli oyunlar sitedeki yerini almaktadır.
Bonuslar
Betend canlı bahis sitesine üyeliğinizi gerçekleştirdiğiniz an, 250 TL’ye kadar İlk Üyelik Bonusu’ndan
yararlanabilirsiniz. Bu bonustan yani %25 ilk üyelik bonusundan sadece spor bahislerine yaptığınız ilk
para yatırımı işleminde faydalanabilirsiniz. Bunun dışında Betend’de oldukça fazla bonus elde
edebiliyorsunuz. Betend, kullanıcıların bonusları kötüye kullandığını yahut kural dışı işlemler
gerçekleştirdiğini tespit ederse, söz konusu bonusları iptal ederek üyeler arasındaki adaleti
sağlamaktadır. Bu gibi durumlarda Betend hesabı anında kapatılır ve tüm bakiyenin iptal işlemleri
gerçekleştirilir. Ayrıca çeşitli oyunlara özel olarak verilen bonusları da yakalama şansına sahipsiniz.
Bunları da; %100 Netent Yatırım Bonusu, %30 Netent Kayıp Bonusu, %15 Kayıp Bonusu, Cepbank ve
Havale %20 Yatırım Bonusu, Limitlendirme Olmaksızın Tüm Canlı Casino Kayıplarına Günlük %20 Canlı
Casino Discount, %50 Kombine Bonusu, %50 Netent Yatırım Bonusu, Arkadaşını Getir Sürprizleri
Kaçırma Bonusu şeklinde sıralayabiliriz. Bu kadar çok sayıda ve farklı alternatiflerde bonus imkanı
sunan bir sitenin üyelik arayışında olan bahis tutkunları tarafından sıklıkla tercih edilmesini oldukça
doğal bir sonuçtur.
Genel Değerlendirme

Bu incelemeler neticesinde Betend canlı bahis sitesi, ortalamanın oldukça üstünde yerini alıyor.
Gerek sistem gerekse hizmet olarak cazip bonus teklifleri, oyun çeşitliliği, canlı destek hizmeti ve para
yatırma ve çekme işlemlerindeki çeşitlilik ve hız gayet olumlu bir izlenim bırakmaktadır. Bahise açtığı
maç sayısının ve branşının fazlalığı ile yüksek bahis oranları bu siteyi tercih etmek için yeterli profili
oluşturuyor. Bu nedenlerden ötürü Betend’in yüksek seviyedeki bahis sitelerinin arasına gönül
rahatlığı ile eklemek doğru karar olacaktır.

